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Berichten van de bestuurstafel

Gezelligheid op de Drentse Hoek

In het weekend van 23 september is 
er een flinke woningbrand geweest 
in de Haveltestraat. Gelukkig zijn 
er geen gewonden gevallen. Voor de 
omwonenden is daarna een besloten 
avond gehouden, waar zij hun vra-
gen en verhalen kwijt konden aan 
alle instanties die daar aanwezig 
waren.   

Aangezien “overbewoning” mede de 
oorzaak was van deze brand, verzocht 

de politie de bewoners overlast en over-
bewoning te melden bij de woningcorpo-
ratie en de politie, de laatste op nummer 
0900 8844.

Er is ook leuk nieuws want de nieuwbouw 
in de Haveltestraat vordert snel en van de 
eerste opgeleverde woning is de sleutel op 
15 oktober aan de bewoner overhandigd.

Jos Muller-Rietveld,
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

De redactie heeft twee gastreporters: 
Eyuriano en Aliana. Zij zitten alle-
bei op OBS Drentse Hoek in groep 8.  
Ze schrijven over hun school. Het is 
hun laatste jaar op deze school. Ze 
vinden het jammer om afscheid te 
nemen. Aliana vertelt: “We zijn al-
lemaal best gehecht aan elkaar. De 
directrice is lief en behulpzaam en 
ook alle leerkrachten vind ik leuk.”

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreffende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.

Salih Dadak wil mensen van
wieg tot graf verzorgen
Recent is Salih Dadak Bas de Bruin opgevolgd op het stadskantoor Escamp 
als beleidsambtenaar voor Welzijn, Jeugd en Participatie. Hij heeft de 
wijken Morgenstond en Leyenburg als werkgebied.

Salih houdt van menselijk contact. Hij 
richt zich in zijn werk vooral op het socia-
le aspect, dat hij de “softe sector” noemt. 
Dit gaat van zuigelingensterfte tot het 
verbeteren van contact tussen ouders 
en scholen en tot jongeren die stoppen 
met een opleiding. Hij probeert met ze in 
gesprek te komen en te achterhalen waar 
het mis is gegaan. Van (hang)jongeren wil 
hij weten waar zij behoefte aan hebben. 
Wijkorganisaties stimuleert hij meer 
activiteiten voor jongeren te organiseren. 
Verder heeft hij aandacht voor senioren. 
Hij weet dat er veel eenzaamheid is. Van 
voorzieningen als Tafeltje-dek-je, tele-
fooncirkels en burenhulp moet nog beter 
gebruik worden gemaakt.

Wijkuitvoeringsplan
Signalen vanuit de bewoners vindt Salih 
heel belangrijk. Die dienen zo veel moge-
lijk te worden opgepakt en o.a. verwerkt 
in een wijkuitvoeringsplan, dat regel-
matig door de gemeente met diverse 

wijkinstellingen en organisaties wordt 
opgesteld. Hierin worden per jaar diverse 
plannen en voorstellen opgenomen die 
de wijk kunnen verbeteren, bij voorkeur 
via structurele oplossingen.

Tijdens ons gesprek krijgt Salih een te-
lefoontje over de informatieavond naar 
aanleiding van een brand in de Havel-
testraat. Ook behoort tot zijn taak daar 
een en ander voor te regelen, om te horen 
wat er leeft bij de bewoners en om te 
laten zien dat hij er voor hun is.
Het (laten) organiseren van taalcursus-
sen, rekent Salih eveneens tot zijn taak.
Hij wil feitelijk voor de wijkbewoners 
zorgen vanaf de wieg tot aan het graf, 
zoals hij het uitdrukt. Gelukkig staat hij 
daar niet alleen voor en doet hij dit met 
diverse instanties, maar het tekent zijn 
betrokkenheid. 
Morgenstond noemt hij “een volksbuurt 
die erg divers is”, met veel woningen van 
corporaties, veel groen en sportvelden. 

Dat er momenteel vernieuwing plaats-
vindt, zowel qua woningbouw als qua 
zorg vindt hij positief.

Rick Baron

De school zit met de kerst alweer zeven 
jaar in het nieuwe gebouw aan de Oos-
terhesselenstraat. De school staat open 
voor alle kinderen, met als uitgangspunt 
‘niet apart maar samen’. 

Eyuriano en Aliana vinden het prettig 
dat er zoveel activiteiten zijn, zoals het 
schoolkamp en sport na schooltijd. Ook 
tijdens de kinderboekenweek zijn de leer-
lingen veel bezig geweest met voorlezen 
aan elkaar. Vooral het voorlezen aan de 
kleuters vonden ze leuk. Ook de veilig-
heid in de school wordt door de twee 
leerlingen als prettig ervaren, vooral 
omdat pesten streng wordt aangepakt.
“Wij vinden onze school gewoon leuk en 
dat mag de lezer best weten.” 

Aliana en Eyuriano

Mijn keuze was direct Groen
Ik ben Anita Bussem, woon al 65 jaar in Morgenstond en hou van deze 
wijk. De Stichting Zuiderpark sprak mij vanaf de oprichting meteen al aan. 
Omdat ik het meest met ‘groen’ heb, sloot ik mij bij die werkgroep aan. 

Het is niet alleen het groen waar je mee 
te maken krijgt. De werkgroep houdt zich 
met meer zaken bezig, zoals het observe-
ren van zieke dieren. Als er bijvoorbeeld 
konijnen of cavia’s zijn gedumpt, melden 
we dat bij de dierenambulance. Die dieren 
overleven een koude winter niet. Ook 
melden we zieke of gewonde zwanen en 
ganzen ten gevolge van botulisme, zodat 
die dieren kunnen herstellen.
Zelf hou ik van een schoon park. Ik ruim 
dan ook regelmatig rommel op zoals 

Regiodeal voor Zuidwest
Twee maanden geleden kwamen op initiatief van het stadsdeel Escamp 
vertegenwoordigers van bedrijven en bewoners uit Zuidwest Den Haag en 
vier wethouders in Leerwerkcentrum Parkoers bijeen om kansen te creëren 
voor een verdere versterking van Zuidwest Den Haag. Door samenwerking 
tussen de partijen wil men tot een ‘regiodeal’ komen.

Het rijk heeft de gemeenten en provincies 
in Nederland uitgedaagd om dergelijke 

regiodeals te ontwikkelen. In 2019 wor-
den de beste plannen beloond met finan-
ciële ondersteuning. Stadsdeeldirecteur 
René Baron heeft de betrokken bestuur-
ders, ambtelijke diensten en bedrijven in 
Den Haag  Zuidwest overtuigd om samen 
een regiodeal voor dit gebied te maken. 
Daartoe zijn de betrokkenen niet gaan 
vergaderen, maar zijn ze in gemengde 
groepen aan tafels gaan zitten. Voorzien 
van een diner door de jongeren van het 
leerwerkcentrum Parkoers die de dag 
ervoor afgestudeerd waren, hebben de 
deelnemers naar elkaar geluisterd en el-
kaar geïnspireerd. Jos Muller en Charles 
Crown waren namens het wijkplatform 
Morgenstond aanwezig. Muller spreekt 
van een succesvolle avond. “Die avond 
waren wij de enige bewoners. Men was 
enthousiast over onze uitleg waarom bij 
projecten de leerwerktrajecten betrokken 
moeten worden.” 

• Op 15 oktober is de nieuwbouw aan de Haveltestraat geopend. Links bestuursvoorzitter Willem 
Krzeszewski van Staedion, naast hem een voormalig bewoner van de oudbouw en een nieuwe bewoner.

plastic en blikjes. De werkgroep heeft 
diverse plannen, zoals het uitzetten van 
wandelroutes en het laten plaatsen van 
bordjes waarop de namen van bomen en 
heesters staan vermeld. 

Heeft u ook belangstelling voor deze 
werkgroep? Stuur dan een mailtje naar 
werkgroepen@zuiderparkdenhaag.
com

Anita Bussem

Het wijkplatform heeft het idee naar 
voren gebracht om het leegstaande ge-
bouw aan de Loevesteinlaan via een leer-
werktraject beschikbaar te maken voor 
de huisvesting van studenten, starters 
en statushouders, vertelt Muller. Dit en 
andere voorstellen worden binnenkort 
samen met de gemeente verder uitge-
werkt. 
Stadsdeelmedewerker Klaske Hermans 
deelt de tevredenheid van Muller over 
deze avond. Niet alleen omdat de vier 
betrokken wethouders allen aanwezig 
waren, wat een unicum is, maar vooral 
omdat alle partijen zich bereid verklaard 
hebben tot samenwerking. Zo gaan sta-
tushouders portieken van woningen op-
knappen waar de corporaties geen geld 
voor hebben. Ook zijn meer plannen 
gemaakt. Hermans verwacht dat zelfs 
als het rijk de financiering niet toekent, 
de gecreëerde samenwerking blijvend 
resultaat op zal leveren. Er zijn vanuit het 
hele land 88 aanvragen ingediend. Begin 
2019 zal duidelijk zijn welke aanvragen 
het rijk gehonoreerd heeft.

Jeannot Kant


